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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21 
 ของ  

บริษัท สหยูเนีย่น จ ำกดั (มหำชน) 
ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ   เลขท่ี 1828  ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                                 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชมุเวลา  10.30  น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา  ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ แจ้งให้
ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม  319 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 
172,021,700 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 57.34 ของทนุจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี.้- 

 
  1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ  

2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
ก าหนดคา่ตอบแทน 

    3.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 4.  นายชีวิน  ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 
      ก าหนดคา่ตอบแทน 
 7.  นางบศุราค า  นีลวชัระ  กรรมการอิสระ  

8.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ 
9.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  กรรมการ  

           10.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ กรรมการ 
           11.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ กรรมการ 
           12.  นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ 

 13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ กรรมการ 
            14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ 

           15.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 
   

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
  1.  นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์        2.  นางสาวเรืองดาว  ศภุจรจรัล  
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
นางศรีนวล  สมบตัไิพรวนั 
 
เลขานุการบริษัท 
นางชฎาพร    เจียมสกลุทิพย์  
 

ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า ในการ     
ลงมติในแตล่ะวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือ            
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนใน
แตล่ะวาระมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะน าไปรวมกบัคะแนน
เสียงในท่ีประชมุนี ้บริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนเม่ือสิน้สุดการประชมุ และเพ่ือความรวดเร็วจะขอนบั
คะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึน้ เ พ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะน า       
คะแนนดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  และเพ่ือความโปร่งใส
ในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้ นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวเพ็ชรรัตน์         
ตัง้ด ารงตระกลู ผู้ รับมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย รับเป็นพยานในการนบัคะแนน  

จากนัน้ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองท่ีมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทาง
เว็บไซต์นัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 20 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุ จงึขอเสนอท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 17 คน จ านวน 12,631,384 หุ้น) 
   

 มติ :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 ว่าเป็น
รายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,636,584 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 16,500 เสียง   
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานฯ ขอให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ  

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้      

สถานการณ์ทัว่ไป 
ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตวัชะลอลงจากปีก่อน ในช่วงคร่ึงปีแรกเศรษฐกิจขยายตวั

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ท่ีช่วยสนบัสนนุการบริโภค แตใ่นช่วงคร่ึงหลงัของปี เศรษฐกิจมี
ทิศทางชะลอตวัลง เน่ืองจากมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความ   
ไม่แน่นอนสูงขึน้ ขณะท่ีการส่งออกฟืน้ตวัได้ช้า ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงปลายปี ท าให้
ค่าเงินบาทอ่อนค่า การผลิตเพ่ือส่งออกบางกลุ่มอุตสาหกรรมจึงเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม   
ต้นทนุการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้จากคา่แรงและคา่พลงังาน ท าให้ความได้เปรียบของอตุสาหกรรมไทยลดลง 

กลุม่ธุรกิจสิ่งทอ 
ยงัคงมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ในภาพรวมธุรกิจสิ่งทอ การส่งออก

ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ต้นทนุการผลิตท่ีเพิ่มสงูขึน้ ทัง้คา่แรงและพลงังาน ท า
ให้มีความเสียเปรียบคู่แข่งขัน แต่ได้มีความพยายาม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  และ
เลือกสรรลกูค้าท่ีมีความต้องการสินค้าคณุภาพสงูเป็นหลกั โดยปรับการผลิตให้เหมาะสมกบัปริมาณสัง่ซือ้
ของลกูค้า ผลประกอบการในปี 2556 จงึดีกวา่ปีก่อน 

กลุม่ธุรกิจพลาสตกิ 
ผลประกอบการลดลง เน่ืองจากสิน้สุดนโยบายรถยนต์คนัแรกของภาครัฐ และสภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตวัลง ท าให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ต้องระมดัระวงัการใช้จ่ายและการลงทุนมากขึน้ 
รถจกัรยานยนต์ และสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จงึมียอดจ าหนา่ยลดลง  

กลุม่ธุรกิจยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม  ในปี 2556 ราคายางพาราลดลงอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่มีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ผู้ ซือ้ลดปริมาณการสัง่ซือ้ ในส่วนของผลิตภณัฑ์ยาง 
บริษัทในกลุ่มต้องปรับตวั โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม และขยายตลาดส่งออกให้
มากขึน้ เชน่ แผน่ยางห้ามเลือด และแถบยางรัดส าหรับเจาะเลือด รวมถึงผลิตภณัฑ์ยางออกก าลงักายและ
กายภาพบ าบดั 

กลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์โลหะไร้สนิม 
ผลิตภัณฑ์กระติกน า้ร้อน/เย็น และกระติกใส่อาหารสญูญากาศน า้หนกัเบา และท่อเหล็ก

ไร้สนิม ท่ีใช้ผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง มีการเติบโตของยอดขายดี และมีผล
ประกอบการดีกว่าปีก่อน เป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง และราคาวตัถดุบิหลกั เชน่ Stainless Steel ท่ีลดลง 
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กลุม่ธุรกิจการค้า 
ประกอบด้วยธุรกิจหลกั 2 สาย ดงันี ้
1. เป็นตวัแทนจ าหนา่ย Hardware Software และผลิตภณัฑ์ Service ของ IBM  
2. จ าหน่ายและให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์กลุ่ม IT ทัง้ Hardware และ 

Solution ให้แก่ลกูค้าองค์กรใน Brand อ่ืนๆ เช่น HP, Lenovo, Dell, Acer, Samsung, NCR, Canon    
เป็นต้น รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี และ Network ตา่งๆ 
  ในปีท่ีผ่านมากลุ่มธุรกิจการค้ามียอดขายเติบโตดี  ผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายและ   
ดีกว่าปีท่ีผ่านมา แม้ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงมาก เน่ืองจากการพัฒนาทีมงานท่ีแข็งแกร่ง และ
ความไว้วางใจท่ีคู่ค้ามีต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัทฯเร่ิมเป็นตวัแทน และผู้ จดัจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์รวมทัง้บริการ ในกลุม่ CCTV, ระบบกล้อง Video ในการประชมุของหวัเหวย่ 

กลุม่ธุรกิจพลงังาน 
ปัจจบุนับริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 3 แหง่  ดงันี ้ 
- โรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. (ก าลังการผลิต         

15 MW) และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration (ก าลงัการผลิต 60 MW) อยู่ท่ีมณฑล 
Zhejiang มีก าลงัการผลิตรวม 75 MW ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรม  
ซึ่งยังคงมีการขยายก าลังการผลิต ส่งผลให้ความต้องการไอน า้เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ในขณะท่ีถ่านหินซึ่งเป็น
เชือ้เพลิงหลกั  ปีท่ีผา่นมาราคาถ่านหินคอ่นข้างมีเสถียรภาพไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ท าให้สามารถควบคมุ
ต้นทนุการผลิตได้ดี ผลประกอบการจงึอยูใ่นเกณฑ์ดีกวา่เป้าหมายและดีกว่าปีท่ีผ่านมา 

- โรงไฟฟ้าอีก 1 แห่ง คือ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.   
อยู่ท่ีมณฑล Yunnan  การด าเนินงานมีผลขาดทุนอยู่ แตน้่อยกว่าปีท่ีผ่านมา อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นฝ่ายจีนและฝ่ายไทย วา่จะด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- โครงการท่ีเมือง Jiashan มณฑล Zhejiang เป็นโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ี   
58 ไร่ ในปี 2555 ได้มีการสง่มอบบ้านในโครงการระยะท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว  โครงการระยะท่ี 2  มีการส่งมอบ
บางส่วนในช่วงปลายปี 2556  และโครงการระยะท่ี 3 เป็นอาคารสูง 6 อาคาร  ก าลงัด าเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2557 

- โครงการท่ีเมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang เป็นโครงการก่อสร้างในพืน้ท่ี 7,669 
ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารร้านค้าเชิงพาณิชย์ และท่ีอยูอ่าศยั พร้อมท่ีจอดรถ ขณะนีอ้ยู่ในช่วงการลง
เสาเข็ม และก่อสร้าง มีลูกค้าให้ความสนใจจับจองจ านวนมาก เน่ืองจากในบริเวณดังกล่าว ยังไม่มี
โครงการท่ีพฒันาในลกัษณะเดียวกนั  คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 

ธุรกิจเคมี 
ผลิตภณัฑ์ PA (Phthalic Anhydride) เป็นสารเคมีท่ีขายให้กบัลกูค้าท่ีผลิต Plastic PVC 

โรงงานตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมเคมี เมือง Taixing มณฑล Jiangsu มีผลการด าเนินงานขาดทนุมา
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ตอ่เน่ืองมาหลายปี หลงัจากปรับเปล่ียนเทคนิคการผลิต ให้สามารถใช้วตัถดุิบได้หลากหลาย ท าให้ควบคมุ
ต้นทุนการผลิตได้ดีขึน้ ในปี 2556 ผลประกอบการจึงมีก าไร แต่ในปี 2557 ยงัมีความเส่ียงจากภาวะการ
แขง่ขนัและสภาวะเศรษฐกิจของโลก 
  งบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  บริษัทฯ
มีสินทรัพย์รวม 14,262 ล้านบาท หนีส้ิน 1,153 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 13,109 ล้านบาท และก าไรสทุธิ 
1,450 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวม บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 21,475 ล้านบาท หนีส้ินรวม 2,627 ล้าน
บาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 18,847 ล้านบาท ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 939 ล้านบาท 
    
  มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุน  หรืองบการเงนิ ประจ าปี  

 ส้ินสุด วันท่ี  31  ธันวาคม  2556 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปี
บญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี
พิจารณาอนมุตั ิ  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน 
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2556 ตัง้แตห่น้า 
92 เป็นต้นไป   

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
นายโชคบญุ จิตรประดบัศลิป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้ 
1. ในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ Contribute อยา่งไร มีการจดัท าเป็น Pie Chart แสดงหรือไม ่ 
2. ธุรกิจใดท่ีมีแนวโน้มในอนาคตดีและไมดี่  
3. ธุรกิจท่ีลงทนุในตา่งประเทศ นอกจากประเทศจีนแล้ว มีการลงทนุท่ีอ่ืนอีกหรือไม ่
นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ ตอบว่า ในรายงานประจ าปี     

หน้า 176 มีรายละเอียดรายได้ ก าไร และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย จากนัน้ได้แสดงตาราง    
(Pie Chart) ซึ่งแสดงสดัส่วนรายได้จากการขายและบริการของแตล่ะประเภทธุรกิจในปี 2556 ว่ามีสดัส่วน
เป็นเท่าใดของยอดรวม (จากงบการเงินรวม)  ซึ่งมีดงันี ้ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ 49.8% ธุรกิจการค้า 
30.8% ธุรกิจสิ่งทอ 13.5% ธุรกิจพลงังาน 5.7% ธุรกิจการลงทนุและอ่ืนๆ 0.2%  

ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ เม่ือประมาณ 10-15 ปีท่ีผ่านมา มียอดขายประมาณ 2,000 
ล้านบาท ปัจจบุนัมียอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท ธุรกิจมีการเติบโตตอ่เน่ือง มีการขยายก าลงัการผลิต 
สร้างโรงงานเพิ่ม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือลดต้นทนุการผลิต บางชว่งเวลาธุรกิจมีการชะลอตวัลง
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บ้าง เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั แต่ได้พยายามปรับตวั เพ่ือรักษาฐานธุรกิจ 
และรอจงัหวะท่ีจะเตบิโตตอ่ไป ซึง่ขึน้กบัสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต วา่จะเอือ้อ านวยได้มากน้อยเพียงใด 

ธุรกิจการค้า มียอดขายเกือบ 3,000 ล้านบาท ยอดขายเติบโตมากขึน้ เป็นธุรกิจท่ีมี
ภาวะการแข่งขันสูง  ขณะนีธุ้รกิจคอมพิวเตอร์ชะลอตวัลงบ้างจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั 
เน่ืองจากผู้ใช้รายใหญ่สว่นหนึง่เป็นภาครัฐ  

ธุรกิจสิ่งทอ ยงัไม่สามารถบอกได้ชดัเจนว่าไม่ดี แต่จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั ท าให้
ไมส่ามารถท่ีจะเตบิโตและท าก าไรได้มากนกั เม่ือหลายปีท่ีผ่านมา ได้มีการ Scale Down ลงมา ให้สามารถ
ประคองธุรกิจตอ่ไปได้ เพ่ือรักษาฐานธุรกิจไว้ ในอนาคตหากมีโอกาสท่ีจะพฒันาสินค้าใหม่ และหาลกูค้า
รายใหม่ได้ จะได้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง ลูกค้าในประเทศไทยท่ีมีอยู่ เป็นลูกค้าหลัก
ดัง้เดิมท่ีให้ความไว้วางใจสัง่ซือ้สินค้ามายาวนาน เน่ืองจากเช่ือถือในคณุภาพของสินค้า รวมทัง้เช่ือมัน่ใน
ช่ือเสียงของบริษัทฯ  

ธุรกิจพลงังาน ในอดีตบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าท่ีประเทศจีนมากกว่า 10 แห่ง หลายแห่งมีรายได้
เตบิโตและให้ผลตอบแทนท่ีดีพอสมควร แตเ่ป็นปกติของธุรกิจโดยทัว่ไป มีขาเข้า และบางครัง้ต้องมีขาออก 
ตามจงัหวะเวลาท่ีถกูต้อง เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ สถานการณ์ในประเทศจีนแตล่ะช่วงเวลามี
การเปล่ียนแปลงไป มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากน้อยต่างกัน ช่วงแรกอาจมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก  
และสนบัสนนุให้โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง ตอ่มาเปล่ียนไปสนบัสนนุการใช้ก๊าซเป็นเชือ้เพลิงทดแทน 
มีการลงทุนเก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าบางแห่งบริษัทฯได้ขายกิจการไป 
เน่ืองจากพิจารณาแล้วผลตอบแทนไมคุ่้มคา่กบัเงินลงทนุ  

ส่วนการลงทนุในธุรกิจอ่ืน มีทัง้ผลก าไรและผลขาดทนุ โครงการลงทนุตา่งๆ บางโครงการ
ประสบความส าเร็จแล้ว บางโครงการต้องใช้เวลาอีกระยะจงึจะสามารถวดัผลได้ 

ส าหรับการลงทุนในตา่งประเทศ นอกจากประเทศจีน ในส่วนของบริษัทฯเอง ขณะนีห้าก
เป็นฐานการผลิตท่ีมีนยัส าคญัไมมี่ และมีการลงทนุท่ีอ่ืนบ้าง แตเ่ป็นของบริษัทลกูของบริษัทในกลุม่ 

นายโชคบญุ จิตรประดบัศลิป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากมองไปข้างหน้าในอนาคต 
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองท่ีเป็นอยูปั่จจบุนั บริษัทฯจะมีโอกาสเตบิโตได้อยา่งไร  

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ฐานะการเงินของบริษัทฯค่อนข้างดี มีส่วนเกินของกระแส      
เงินสดอยู่พอสมควร ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั การลงทุนจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
คอ่นข้างมาก คณะกรรมการบริษัทได้มีการศกึษาโครงการลงทนุใหม่ท่ีไม่มีความเส่ียงมากนกัอย่างตอ่เน่ือง
มากวา่ 2 ปีแล้ว ขณะนีก็้มีศกึษาโครงการลงทนุใหมอ่ยู ่แตอ่ยูใ่นระยะเร่ิมต้น ยงัให้ข้อมลูไมไ่ด้ 

นางสาวเพ็ชรรัตน์ ตัง้ด ารงตระกูล ผู้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย 
สอบถามว่า ปัจจัยเส่ียงของกลุ่มพลาสติก ยาง โลหะ และกลุ่มการค้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างมาก       
มีปัจจัยใดบ้าง  และเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ว่าบริษัทฯด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นท่ี
นา่เช่ือถือ บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะตอ่ต้านและไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ( CAC ) หรือไม ่  
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นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ ตอบดงันี ้:-  
1. ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ มีปัจจัยเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในประเทศและ      

ของโลก รวมทัง้อตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจมีความผนัผวน เน่ืองจากธุรกิจบางส่วนมีการส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้
ระมดัระวงั และมีนโยบายชดัเจนไม่เก็งก าไรจากคา่เงิน รวมทัง้มีมาตรการป้องกนัความเส่ียง ใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินโดยท า Forward Contract  

2. ธุรกิจการค้า เป็นธุรกิจภายในประเทศ เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการของ
ผลิตภณัฑ์ Brand ระดบัโลก เช่น IBM และหวัเหว่ย เป็นต้น ปัจจบุนัมีการจ าหน่ายไปยงัประเทศลาว และ
จะจ าหน่ายไปยงัประเทศพม่าในอนาคต สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นปัจจยัเส่ียงหนึ่ง ท่ีอาจท าให้ธุรกิจ
ชะลอตวับ้าง ส าหรับอตัราแลกเปล่ียน มีมาตรการป้องกนัไว้ ไมมี่ผลกระทบแตอ่ยา่งใด  

3. ส าหรับนโยบายท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ    
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม จะยึดมัน่
ในจริยธรรม โดยมีคา่นิยมหลกัคือ “คณุธรรม คณุภาพ คณุประโยชน์” ซึ่งมีการส่งเสริม ปลกูฝัง และยึดถือ
ปฏิบตัิเป็นวฒันธรรมองค์กร ตัง้แตแ่รกเร่ิมก่อตัง้บริษัท โดยบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตัิ
ไว้ในคู่มือ การก ากับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน ซึ่งผู้ ถือหุ้ น
สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ และก าหนดให้การตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจสอบภายในอีกด้วย บริษัทฯให้ความส าคญัในด้านการ
ปฏิบตัิมาก ส าหรับโครงการ CAC ได้เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯยงั  
ไม่พร้อม และยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าร่วมโครงการ CAC เพ่ือให้ได้ประกาศนียบตัรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) โดยบริษัทฯได้น าหลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตัิของโครงการ 
CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคูมื่อตา่งๆ และระเบียบข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิชดัเจน รัดกมุ และครอบคลมุมากขึน้   
  นายโชคบุญ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า สดัส่วนการลงทนุในประเทศจีนเป็น
เทา่ใด ขณะนีส้ภาวะเศรษฐกิจของจีนชะลอตวัลง มีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯมากน้อยเพียงใด 

 นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้ อ านวยการ ชีแ้จงว่า สัดส่วนการลงทุนและ
ยอดขายโดยรวมของธุรกิจในประเทศไทยและตา่งประเทศ มีสดัส่วนใกล้เคียงกันอย่างละประมาณ 50% 
ส าหรับการลงทนุ   ในประเทศจีนมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา อาจมีการชะลอตวับ้าง ตามสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตวั  โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ท่ีเหลืออยู่ มีผลประกอบการดี เน่ืองจากตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม ซึ่งยงัมีการ
ขยายตวัอยู่ ส่วนอตุสาหกรรมเคมี ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั มี Supply 
อยู่มาก มีการแข่งขนัสงู ส่วนอสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัลงบ้าง ผลประกอบการของส่วนนีจ้ะดีหรือไม่ 
ยงับอกชดัเจนไมไ่ด้ ต้องดใูนระยะยาว 
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นายโชคบญุ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลาย ขอทราบ

นโยบายเก่ียวกบับคุลากร การสร้าง และการรักษาบคุลากร มีการอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรอย่างตอ่เน่ือง
หรือไม ่

ประธานฯ ตอบวา่ ในแตล่ะอตุสาหกรรม จะมีผู้บริหารระดบัสงู เป็นผู้ดแูล ซึ่งเป็นบคุลากร
ท่ีท างานร่วมกันมานาน ในส่วนนีไ้ม่ได้มีความกังวลนกั ส่วนระดบักลางลงมา ก าลงัสร้างขึน้มาเสริมใหม ่
โดยจะพิจารณาจากบุคลากรภายในองค์กรก่อน และในภาพรวมของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมี
ผู้ รับผิดชอบดแูลอีกระดบัหนึง่ด้วย 

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้อ านวยการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯเล็งเห็น
ถึงความส าคญัในการพัฒนาความรู้ และทกัษะของบุคลากร ให้การสนบัสนุนการอบรมแก่บุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ อาทิเช่น ด้านบญัชีและการเงิน ด้านภาษา เป็นต้น 
ตลอดจนมีการอบรมพฒันาผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ืองด้วย  

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า บริษัทฯมีการผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
Brand Name ตา่งๆ ท่ีท าจาก Stainless Steel บ้างหรือไม่ และมีแนวทางท่ีจะท าอสงัหาริมทรัพย์พร้อม
การแพทย์ส าหรับผู้สงูอายหุรือไม่ อยากให้บริษัทฯลองศกึษาด ูในส่วนของ Citric Acid ความต้องการใช้มี
อยู่มาก เหตุใดจึงมีผลประกอบการไม่ดีนัก หากลงทุนในประเทศไทยน่าจะดีกว่าหรือไม่ และปัจจุบนัมี   
พลาสเตอร์แบบใหม่พร้อมยารักษาแผลอยู่ในตวั ได้ทดลองใช้แล้ว ใช้สะดวกและดีมาก อยากให้บริษัทฯ
ลองศกึษาด ู

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า ส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จาก Stainless Steel มี 2 โรงงาน โรงงานแรกร่วมทุนกับญ่ีปุ่ น ผลิตกระติกน า้ร้อน/เย็น และกระติกใส่
อาหารสญูญากาศเป็น  Brand ตราช้าง หรือ Zojirushi มีการขายทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก มียอดขาย
เติบโตดีมาก ส่วนโรงงานท่ีสอง ใช้ท่อเหล็กไร้สนิมผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง เป็น 
Brand Gotetsu และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ โคมไฟอจัฉริยะ อยู่ในระหว่างการพฒันาผลิตภัณฑ์ ส่วน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการแพทย์ส าหรับผู้สงูอายุ บริษัทฯก็มีความสนใจ เน่ืองจากมีท่ีดินอยู ่
และก าลงัศกึษาความเป็นไปได้ ส าหรับพลาสเตอร์ปิดแผลท่ีผู้ ถือหุ้นแนะน านัน้ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
บริษัทฯได้ให้ของช าร่วยแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นพลาสเตอร์ปิดแผล ซึ่งผลิตท่ีประเทศญ่ีปุ่ น มีคณุภาพดีมาก บริษัท
ในกลุม่เป็นผู้น าเข้ามาจ าหนา่ย และเร่ิมวางจ าหนา่ยแล้ว  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนโรงงานผลิตกรดมะนาว (Citric Acid)  ท่ีประเทศจีน 
เน่ืองจากธุรกิจนีมี้ Supply ออกมามาก และมีการแข่งขันสูง ในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีผลขาดทุน
คอ่นข้างมาก เป็นบริษัทในกลุ่มของโรงไฟฟ้า Jiangsu- Union Cogeneration Group Co., Ltd. ซึ่งมีธุรกิจ
ตอ่เน่ืองกัน ซึ่งบริษัทฯได้ขายเงินลงทุนไปแล้วเม่ือปลายปี 2555 แต่แล้วเสร็จในปี 2556 ส่วนการลงทุน
โรงงานผลิตกรดมะนาวท่ีประเทศไทย ได้เคยศกึษาแล้ว ไมค่วรลงทนุ 

นางกนกวรรณ เกียรติยศนุสรณ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า อตัราส่วนของการลงทุนธุรกิจเคมี 
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ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลงังาน เทียบกนัแล้วเป็นเทา่ใด  
นางศรีนวล สมบตัไิพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า มีรายละเอียดในรายงาน

ประจ าปี หน้า 137 ตามงบการเงินรวม มีรายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วม ดงันี ้ธุรกิจเคมี 273 ล้านบาท 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 846 ล้านบาท และธุรกิจพลงังาน 960 ล้านบาท 

นายโชคบญุ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีหนีส้ินหรือไม่ หากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจต้มย ากุ้ง เหมือนในอดีต จะสง่ผลกระทบกบับริษัทฯหรือไมอ่ยา่งไร 

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทในกลุ่มบางบริษัทมีหนีส้ินอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินจาก      
การขยายงาน  มีการช าระคืนหนีส้ินตามก าหนดเป็นปกติ  และหนีส้ินก็ลดลงตามล าดบั โดยภาพรวมไม่มี
ปัญหา และหากจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึน้จริง ไม่คิดว่าจะมีปัญหาทางการเงิน ท่ีจะท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก
แตอ่ยา่งใด 

นายมนูญ เดชณรงค์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ส าหรับการก้าวเข้าสู่ AEC บริษัทฯมีการ
เตรียมพร้อมธุรกิจ และการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งไร  

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้ อ านวยการ ตอบว่า ส าหรับ AEC เป็นการ
ขยายตลาดไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคท่ี จะได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เน่ืองจากพืน้ฐานของบริษัทฯเป็นอุตสาหกรรม แต่น่าจะมียอดขายเติบโตขึน้ ไม่ว่า
ทางตรงก็ทางอ้อม ความหลากหลายของสินค้าสิ่งทอท่ีมีการผลิตอยู่ ปัจจุบนัมีการขยายขอบเขตการขาย
ไปตามประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว รวมถึงธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งจะมีการติดตามดแูลธุรกิจ และ
แสวงหาโอกาสเทา่ท่ีอ านวย เพ่ือให้มีการขยายตลาดเพิ่มขึน้  

นายศรวุฒิ คงมีผล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทในกลุ่มมีความช านาญด้านสิ่งทอ ควร
ศกึษาและพฒันาสินค้าประเภทผ้ากนัน า้ ผ้ากันไฟ ผ้าท่ีใช้กับ Military ท่ีมีส่วนผสมของ DuPont  และใน
การแข่งขันฟุตบอลโลก ได้ข่าวมีการว่าจ้างให้บริษัทในประเทศไทยผลิตเสือ้ผ้ากีฬาให้ บริษัทฯได้รับ          
อานิสงส์บ้างหรือไม่ ควรลองติดต่อเสนอเป็นผู้ผลิต ส าหรับโครงการลงทุนใหม่คือ ศนูย์การค้าท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช บริษัทฯมีความช านาญในธุรกิจนีม้ากน้อยเพียงใด และขอทราบความคืบหน้าของโครงการ  

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า บริษัทในกลุ่มมีผลิตสิ่งทอ
ท่ีมีคณุสมบตัพิิเศษเหลา่นีอ้ยูบ้่าง แตมี่ปริมาณไมม่ากนกั ในอดีตเคยมีโรงย้อม สามารถผลิตผ้าได้ครบวงจร 
ขณะนีไ้ม่มีโรงย้อมแล้ว เน่ืองจาก Scale Down ลง การผลิตผ้าท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษ จะเก่ียวข้องกบัโรงย้อม 
รวมทัง้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เฉพาะ ในปัจจุบนัโรงงานตดัเย็บเสือ้ผ้าได้มีการปรับตวั โดยซือ้ผ้า
ส าเร็จรูปมาผลิตแทน ส าหรับเสือ้ผ้ากีฬา สว่นใหญ่จะเป็น Knit ขณะนีไ้ม่ได้ผลิต และไม่มีเคร่ืองจกัรส าหรับ
ผลิตเสือ้ผ้าประเภทนีแ้ล้ว เน่ืองจากผู้ผลิตเสือ้ผ้าประเภทนีมี้อยู่มาก มีการแข่งขนัสงู margin แทบจะไม่มี 
ไมคุ่้มคา่การลงทนุ  

นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โครงการศูนย์การค้าอยู่ในช่วง
ก่อสร้าง เป็นอาคาร 3 ชัน้ และมีชัน้ใต้ดินอีก 1 ชัน้ ขณะนีก้ าลงัก่อสร้างชัน้ท่ี 3 ขัน้ตอนอ่ืน เช่น การขาย
พืน้ท่ีเช่าอยู่ในระหว่างการเจรจา เป็นการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัทฯ ได้ใช้ความ
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พยายามและมีความตัง้ใจท างานอย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตามมีผู้ ร่วมทุนเป็นคนในพืน้ท่ีและมีประสบการณ์
ด้านนี ้ซึง่จะมีสว่นชว่ยเสริมความแข็งแกร่ง ให้การด าเนินธุรกิจในโครงการนีบ้รรลคุวามส าเร็จตอ่ไปได้ 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 24 คน จ านวน 43,210 หุ้น) 
   

 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 16,500 เสียง   

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอัตราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2556 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯมี
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 1,449,769,744 บาท เม่ือพิจารณาแล้วบริษัทฯมีกระแส    
เงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจดัสรร  
เงินก าไรสทุธิประจ าปี 2556 เป็นเงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) และเน่ืองจากในปี 2556 บริษัทฯมีรายการผลตอบแทนเก่ียวกับการจ าหน่ายเงินลงทุน ซึ่งไม่ใช่
ก าไรจากผลการด าเนินงานปกติ และเป็นก าไรท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวในปีนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) รวมแล้วเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 ของก าไรสุทธิ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล 
ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2557  

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ด าเนินการจดัส่งเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป    

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเตมิหรือไม ่

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
   

มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2556 เป็น     
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี    
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4 เมษายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่าย
เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) รวมแล้วเป็นเงินปันผล
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) และรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 600,000,000 บาท 
(หกร้อยล้านบาท)  หรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 ของก าไรสุทธิ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจ่าย     
เงินปันผล ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง ไม่เห็นด้วย            
0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออกจากต าแหนง่ และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ามารับต าแหน่งอีก
ก็ได้ ปัจจบุนักรรมการมีจ านวน 15 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 5 คน ตามรายนามดงันี ้:- 

1. นายชตุนิธร  ดารกานนท์  
  2. นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย  

3. นางสาวภคนีิ  พฤฒิธ ารง   
4. นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ  
5. นายบวรรัตน์   ดารกานนท์  
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนว

ทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท  
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯก าหนดไว้  

ทัง้นี ้นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย และนางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือให้เลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง   เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/   
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และมีคุณสมบัติของ     
กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.         
โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             
นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  4 และ 5 ซึ่งได้
สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ    

ก่อนลงมตเิลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
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ว่าจะเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คนตามรายนามดงักล่าว กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

นายอมัริณ ภทัรนาวิก ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอวา่ ได้พิจารณาจากประวตัิ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้ 5 คนแล้ว เห็นว่าทกุคนมีคณุสมบตัิเหมาะสม ได้ร่วมบริหารงาน และสร้างคณุประโยชน์
ให้กับบริษัทฯมาด้วยดี จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ และขอเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่  
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 3 คน จ านวน 45,100 หุ้น) 
 
  มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตดิงันี ้ 

1. เห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178,745,494  
เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง   

2. เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 5 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้

1.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ 2.  นางอจัฉรา   จนัทร์ฉาย  
3.  นางสาวภคนีิ   พฤฒิธ ารง  4.  นางสาวดาลดัย์   ทรัพย์ทวีชยักลุ 
5.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์  

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  178,745,494  เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง   
 โดยกรรมการของบริษัท จะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี ้

 1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา 2.  นายชตุนิธร ดารกานนท์ 
 3.  นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  4.  นายชีวิน ไชยพานิชย์  
 5.  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง 6.  นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ 

 7.  นางบศุราค า นีลวชัระ 8.  นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ 
 9.  นายฐิตวิฒัน์ สืบแสง 10.  นายวิชยั ชยัฐานียชาติ  
 11.  นางจนัทรตรี ดารกานนท์       12.  นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ 
            13.  นายบวรรัตน์ ดารกานนท์       14.  นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ 
        15.  นายนนัทิยะ ดารกานนท์ 
 
  5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้  “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ และ
นางบศุราค า นีลวชัระ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 
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 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “ กรรมการสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย์  
นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นายยรรยง  ตัง้จิตต์กุล และนางบุศราค า นีลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  184,714,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 
26,500 เสียง 

 
  5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยก าหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทตอ่ปี (เท่ากบัปี 2556) 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคลปรากฎตามรายงาน
ประจ าปี หน้า 51) 

 
 มติ : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็นวงเงิน

ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร
ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,722,894 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 18,500 เสียง     

 
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 
  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 51 ก าหนดวา่ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ     
ซึง่เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4501 
( เป็นผู้ สอบบัญชีปีท่ี 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ     
นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 (บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ได้เปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 ) ผู้ สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นเป็น
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ           
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้ น      
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว และเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกบับริษัทย่อย  โดยก าหนด
เงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 
2,240,000 บาท ตอ่ปี (เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 60,000 บาท) ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่  
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 500 หุ้น) 
 



14/14 

   มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4501 ( เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสังกัดบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ  
สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,240,000 บาท ต่อปี 
(เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 60,000 บาท) ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
184,674,194 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง   

 ประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชมุได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว  และได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ จากนัน้ได้สอบถามว่ามี       
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถาม ให้ค าแนะน า หรือข้อสงัเกตอ่ืนใดก็เชิญเสนอได้   
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณนางสาว    
เพ็ชรรัตน์ ตัง้ด ารงตระกูล ผู้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  ท่ีร่วมเป็นพยานในการ           
นบัคะแนน  และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม 
และให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  
 

เลิกประชมุเวลา  12.00  น. 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                            (  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  ) 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                                 (  นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์ ) 
 


